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Obecní úřad informuje 
* Vážení spoluobčané, opakovaně upozorňuji na nutnost být velmi 

opatrný a nedůvěřivý k cizím lidem, neotvírat jim, neposkytovat 

informace, nic neplatit, případně žádat pověření.  

Všem připomínám, aby přítomnost jakýchkoliv cizích pochybných 

občanů v obcích hlásili Policii ČR na tel. 158 nebo 469 311 333 a 

pomohli tím ochránit bezpečnost svoji i sousedů. Zapište SPZ auta 

a popište osoby. Buďte prosím nedůvěřiví. 

* Poděkování  náleží všem občanům, kteří využili  prvních slunečných 

dnů a po dlouhé zimě  iniciativně a sami pomohli s úklidem veřejných 

ploch před svými domy. Každá (i malá) práce je dobře vidět a přispívá ke 

vzhledu obce!!!! Děkuji také těm, kteří  uklízejí ve svých zahradách, ale i na 

využívaných obecních  plochách za svými domy. 

* V pátek 2. dubna 2010 nebude obecní úřad z důvodu čerpání dovolené 

úřadovat. 
 

 
Pohodové prožití velikonočních svátků Vám přeje starosta 

obce se zaměstnanci obecního úřadu a redakční rada 
Krounského zpravodaje. 

 

 
Pro předvolební odlehčení 

Víte, že…. 

na vzniku a programu Strany mírného pokroku v mezích zákona dle spisovatele 

Jaroslava Haška se podílel krounský rodák, básník Opočenský? 

„Básník Opočenský pochází z rodiny, kde pravý cit náboženský je velice 

rozvinut. Jest to rodina neobyčejně počestná, ze které vznikli samí evangeličtí 

pastoři. I otec G. R. Opočenského byl váženým pastorem v obci Krouné za 

Chrudimí a z úst svého otce sál Opočenský mravní názory na svět, které také 

provázejí celou jeho dráhu životní.  

V mystickém šeru krounské katedrály evangelické dlíval mladý Gustav po celé 

dny, ukryt jsa pod některou lavicí lodi chrámové před oním nástrojem spravedlnosti 

boží na zemi, jak jeho otec pastor nazýval metlu. A když byl vypátrán, tu neprotivil 

se nijak řízení osudu, ale přehnut přes koleno, vzpomínal slov evangelia: „Všechna 

moc pochází od Boha, pročež kdo se mocnosti protiví, řízení božímu se protiví!“ 

Otcovo koleno a rákoska byly Opočenskému nejlepší školou básnickou. Neboť tomu 

sluší právě poděkovati za onen výstižný rys v básnické tvorbě G. R. Opočenského. 

A mám tu čest prohlásit, že tento dokonalý muž stál při mém boku při zakládání 

Strany mírného pokroku v mezích zákona.“ 

Tolik Jaroslav Hašek o Krouně a svém příteli G. R. Opočenském. 

V Krouně 18. 2. 2010      Ing. Věrtelář  
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Tisková informace Pardubického kraje 
 

Očkovat proti pandemické chřipce se může již každý 

 Pardubický kraj (24. 2. 2010) 

Začíná druhá vlna očkování. Vakcínu proti pandemické chřipce 

zpřístupnila vláda všem. Každý čtvrtek, počínaje 25. únorem 2010, budou 

otevřeny ordinace v osmi vakcinačních centrech v Pardubickém kraji. 

Zdarma se může nechat očkovat každý, s výjimkou dětí do tří let. Dosud 

měli nárok na očkování pouze chroničtí pacienti a profese nezbytné pro 

zajištění chodu státu, a to energetici, vodohospodáři, hasiči nebo policie.  
 

„Kraj vychází vstříc občanům a snaží se zpřístupnit vakcinační centra co 

nejširšímu okruhu lidí, přestože to není naše povinnost,“ vysvětluje radní 

Markéta Tauberová, proč kraj supluje práci ministerstva zdravotnictví.  

„Domluvíme se s očkovacími centry, aby otevřela ordinaci v jeden konkrétní den 

v týdnu. Věříme, že to organizačně zjednoduší vakcinaci a také ji zpřístupní 

občanům,“ uvedla Andrea Kynclová, která je pověřena vedením odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje. Upozorňuje, že těhotné ženy 

a rodiče malých dětí by si měli před cestou do vakcinačního centra vyřídit 

doporučení od lékaře.   
 

Procento nemocných s respiračními chorobami narůstá, proto Pardubický 

kraj doporučuje vakcinaci. Očkování je zcela zdarma, neplatí se ani 

třicetikorunový poplatek. Podmínkou je pouze pojištění u některé z českých 

zdravotních pojišťoven.   
 

Vakcinační centra hlásila, že doposud zdravotníci projevovali malý zájem 

o očkování.  Zatím bylo proočkováno 345 lidí, tj. 12,41 procent z plánovaných 

2779 osob.         (mag)  
 

Aktuální vakcinační centra v Pardubickém kraji: 

Pardubická krajská nemocnice, a. s. 

Orlickoústecká nemocnice, a. s. 

Svitavská nemocnice, a. s. 

Litomyšlská nemocnice, a. s. 

Chrudimská nemocnice, a. s. 

Nemocnice následné péče v Moravské Třebové 

Vysokomýtská nemocnice 

Poličská nemocnice, s. r. o. 

 

Magdalena Navrátilová,  

tisková mluvčí Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice 

Tel. 724 040 347, 466 026 626, fax: 466 611 218, 

 www.pardubickykraj.cz , magdalena.navratilova@pardubickykraj.cz 

http://www.pardubickykraj.cz/
mailto:magdalena.navratilova@pardubickykraj.cz
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
 

Svozy se uskuteční v SOBOTU 5. června 2010 a v SOBOTU 6. listopadu  

2010. Časový harmonogram bude následující:   
                 

07.30 hod. Rychnov  u  prodejny 10.45 hod. Krouna u hasičárny 

08.45 hod. Františky u školy 11.15 hod. Krouna u kampeličky 

09.30 hod. Čachnov u hasičárny 11.45 hod. Krouna křižovatka 

10.15 hod. Oldřiš u prodejny  
 

Do speciálních vozidel pro ambulantní svoz lze nakládat 

nebezpečný a velkoobjemový odpad. Tento odpad každý předá do 

svozových vozidel osobně. Uvedená svozová místa  n e j s o u  

určena k ukládání tohoto odpadu. 
 

Do ambulantního sběru nepatří: 

zemina, stavební suť, kompostovatelný odpad (bioodpad), popel, škvára, dřevní 

hmota. 

 

 

 

Zpráva o vývoji bezpečnostní situace v rámci služebního 
obvodu OOP Hlinsko za rok 2009 

 

V roce 2009 bylo v hlineckém obvodě zaznamenáno celkem 

270 trestných činů, z toho jich bylo objasněno 139 (51,58 %). 

Celkově způsobená škoda činí 8.808.000,- Kč. Pro srovnání 

v roce 2008 bylo oznámeno celkem 267 trestných činů 

s objasněností 46,44 %. Lze konstatovat, že nápad trestné 

činnosti v uplynulém roce je co do počtu trestných činů 

srovnatelný s roky minulými. 

Jednou z forem kriminality byla autokriminalita, kdy v teritoriu Hlinska bylo 

odcizeno celkem 8 vozidel, proti letům minulým se jedná o více než poloviční 

pokles. Dále bylo šetřeno 14 případů krádeží věcí z vozidel za 313.000,- Kč. 

Předmětem zájmu se stávala především autorádia, ale i ve vozidle 

ponechané cennosti, tašky a kabelky. 
Další závažnou formou kriminality jsou krádeže vloupáním do různých 

objektů.  Na teritoriu OOP Hlinsko bylo zaevidováno a šetřeno 50 trestných činů 

krádeží vloupáním. Mezi hlavní faktory umožňující zejména majetkovou 

trestnou činnost patří nedostatečné zabezpečení majetku. 
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Násilných trestných činů bylo spácháno devět. Sedm z nich bylo objasněno. 

V roce 2009 bylo dále zaevidováno celkem 712 přestupků, 13 případů řízení 

pod vlivem alkoholu a 315 přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému 

soužití, majetku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

npor. Mgr. Miloš Kaplan, vedoucí oddělení 

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
Výročí: 

Leden Březen 

65 let – Kysilková Hana 65 let – Stodolová Zdeňka 

70 let – Halamková Marie 70 let – Stodola Jan 

75 let – Vacková Ludmila 75 let – Kusá Emília 

80 let – Hegenbartová Zdenka 80 let – Netolická Věra 

   90 let – Obolecká Anna 

Únor      

70 let – Melezínek František    

 – Donátová Anežka    

75 let – Drahošová Věra    

80 let – Soukopová Bedřiška    

85 let – Bartošová Milada    

92 let – Vít Josef    

 

Narození: 
Říjen Listopad Březen 

Drahošová Alena Renzová Anežka Mikl Sebastian 

 

Úmrtí: 
Prosinec Leden 

Kusý Josef Vtípilová Jana 

Únor  

Kopišťová Růžena  

Zrůstová Růžena  

Kušta Václav  

 

 
 

Oznámení MŠ Krouna 
Zápis dětí do MŠ Krouna na školní rok 2010/2011 proběhne 

v týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2010. 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci 

 s Obecním úřadem Krouna 
 

VYHLAŠUJE 

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U 
 letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ 

 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon  

 látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

 domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené 

 peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 

 obuv – veškerou nepoškozenou 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční v obci Krouna 
dne: 10. 2. – 2. 4. 2010 

čas: Po, St 7.30 hod. – 16.00 hod. 

 Út, Čt, Pá 7.30 hod. – 12.00 hod.  
místo: Obecní úřad Krouna, přízemí – rohová místnost proti knihovně 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem. 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203 
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc 

potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.   
Více na www.diakoniebroumov.org 

 

 
 

Nabídka smutečních hostin 
 

ZŠ a MŠ Krouna nabízí možnost uspořádání smutečních hostin v prostorách 

školní jídelny. Zajistíme:  

- přípravu smuteční tabule až pro 70 osob  

- rozsah občerstvení podle požadavků pozůstalých 

- teplé jídlo dle výběru pozůstalých, studené obložené mísy, zákusky, atd. 

- velikost porcí podle požadavků pozůstalých 

- obsluhu během hostiny 

- možnost dodání vlastních nápojů, vlastního cukroví a podobně 

Ceny dle individuální kalkulace v závislosti na požadavcích pozůstalých (druh 

jídla a velikost porcí, druh a rozsah doplňkového občerstvení, míra případného 

zapojení vlastních zdrojů atd.). 

http://www.diakoniebroumov.org/
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Nabízené služby zajistíme ve dnech školního vyučování od 14.00 hodin, 

v ostatních dnech po celý den. 

Informace a objednávky: paní Helena Bukáčková, tel. 469 341 135 nebo 

jídelna@zskrouna.cz . 
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